
 שהזטרו הנסיכות
 והזמר הקרים המים ך1לת

אותו שאוהב מי כל את •שונא

 מאוד גבוה חרון
ועגור יפה ומיספר

באנחה שהסתיים הפיזמון, את עימה שרו והם - טהורים מאשכנזים

את לו הזכירו החוגגים שכל אחרי במקצת, נבון היהזקס אריק

 רוטבליט. יעקב משמאל: לידו שלו. בקול התאהבה כי שטענה ברדיו
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 מפני עצוב, שמח. והרבה עצוב קצת
 הרבה עברו קראום שמדליק שעל
 לחבר להפסיק לו וגרמו ותלאות, צרות

 שלשמו־ מפני שמח, ומנגינות. שירים
 שהרבה והסתבר יום־הולדת, היה ליק

 בו ותולים אותו אוהבים אנשים מאור
תיקוות.

 מיספר — שנים 51 מלאו לקראוס
 לעודד החליטו והחברים — ועגול יפה

 יבי, היה היוזם מסיבה. על־ידי אותו
 לרשות העמיד איש־כסית ומשה
 ביתו שהוא בית־הקפה, את העניין
 כמים, זרמה הבירה קראוס. של השני

 נוזל וכל היין הוודקה, הוויסקי, גם וכן
אלכוהול. בו שיש

את אוהב שאני להגיד פוהד ״אני

הנו אחד הודה־התלוצץ שמוליק,״
 שונא ששמוליק שידוע ״מפני אמים,

 מחיאות־• אותו!" שאוהב מי כל את
 תמיד חוטף קראוס כי ידוע כפיים.
 ההצלחה, לשיא מגיע כשהוא משבר

 ההלל. את עליו גומרת וכשהביקורת
 החלונות להקת כאשר היה כך

 הגיעה שיריו, את שר שבה הגבוהים,
 ברדיו שודרו ושיריו ההצלחה, לשיא

 במיקרים היה כך ערב. עד מבוקר
אתרים.

 שוב בו לעורר היא הבעייה עכשיו
 היה וזה ולשיר, להלחין החשק את

 הנואמים כל של החוזר הפיזמון
 טרביץ, עמיקם יבי, — והנוכחים

אידלסון מושיקו ליפשיץ, אורי
ערבי. בשיר זאת שאמרה דיי!, ותיקי

| | | |  לע־ לתויו ממתין יגאל, ך
! ^1|  בני עם יחד להופעה, לות )

חיטמן. ועוזי מילר יונתן שלישייתו

 שלמים, בביגדי־ים שבו הן השני ובסיבוב
 את לאחת שהבליטו לי, רון של כן גם

 רגליה את ולאחרת הצרות מותניה
 סיגל נשאלה שכאשר הפלא מה הארוכות.
 על המרשימה, החיפאית מוסינגר,

 הערב, מנחה על־ידי לעתיד, תוכניותיה
 להיוי־ רוצה שהיא ענתה יגיל, גדי

למה. יודעת והיא דוגמנית.

 על עלה קראוס, של מעמיתיו־הזמרים אחדביא
 כמו בשיבחו. להפליג וכדי לו לשיר כדי השולחן

ולהלחין. לעבודה לחזור בשמוליק אריק הפציר במסיבה, הנואמים כל

ה
ם במים קרי

 • הקאונטרי את גדשו צופים 3,500
 השישי ביום נבחרה, בו בילו, בכפר קלאב

 הים לנסיכת 18ה־ בת פלג שירה האחרון,
 אקזוטי מראה בעלת שירה, התיכון.

 המתנשאת אמיתית, יפהפיה היא וחטוב,
 שתי נבחרו כסגניותיה סנטימטר. 174ל־

 ראשונה) (סגנית קולשה אתי — אתיות
שניה). (סגנית ברגר אתי והמושבניקית

 שש* מבין השניה התחרות זאת היתה
 המים מלכת תיבחר שבסופן התחרויות,

 האמנותית התוכנית היתה הפעם וגם .86
הראשונה. השורה מן אמנים עם מגוונת,
 בביגדי־ים הבנות עלו תחילה אבל
רון־לי של וזוהרים יפהפיים ביקיני

 הנערצת הזמרת עופרה, ךןץך■
המת עם בהיר), (במעיל 1
מוסינגר. סיגל החיפאית מודדת
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לקוניאק. להניח עליו היה כך לשם בהתלהבות. אותו הרים המסיבה,


